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ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค เลขท่ี กจห.         /2560 
เรื่อง  ประกวดราคางานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีจ่ายน ้าและวางระบบท่อจ่ายน ้าการประปาส่วนภูมิภาค
  สาขากาญจนดิษฐ์ อ้าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์             
  (e - Auction) 

------------------------------------ 

  ด้วย การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) มีความประสงค์จะประกวดราคางานจ้างเหมาก่อสร้าง
สถานีจ่ายน ้าและวางระบบท่อจ่ายน ้าการประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ อ้าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัด            
สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั งนี  
เป็นเงินทั งสิ น 181,193,800.- บาท (เงินหนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน) 
รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี  
1. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้ มีอาชีพรับจ้างงานที่ จะประกวดราคาด้วยวิธีการ                       

ทางอิเล็กทรอนิกส์ 
๒. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ งงานของทางราชการ

และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ งงานตามระเบียบ                 
ของทางราชการ 

๓. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ น
ศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีค้าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั น 

๔. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน 
และ/หรือ ต้องไม่ เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ ให้บริการตลาดกลางอิ เล็กทรอนิกส์  ณ วันประกาศ                    
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา                
อย่างเป็นธรรม 

๕. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้าง
ของ กปภ. ชั นที่ 1-2 และ กปภ. จะพิจารณาตามเงื่อนไขที่ก้าหนดไว้ในหลักเกณฑ์การขึ นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติ
เบื องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ. ตามหลักเกณฑ์ท่ีแนบท้ายประกาศประกวดราคา 

๖. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคากับส่วนราชการ/
รัฐวิสาหกิจ/องค์กรของรัฐ/เอกชน ในวงเงินไม่น้อยกว่า 54,358,000.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) และเป็น
ผลงานก่อสร้างของสัญญาเดียว ซึ่งเป็นคู่สัญญาโดยตรงที่ได้ด้าเนินการแล้วเสร็จ 

๗. ผลงานตามข้อ ๖ หมายถึง ผลงานก่อสร้างระบบจ่ายน ้าที่เป็นโครงสร้าง คสล. คือต้องมี
ผลงานก่อสร้างถังน ้าใสและหอถังสูง และระบบจ้าหน่ายน ้า ต้องมีผลงานวางท่อ(ชนิดรับแรงดัน)และระบบ                
สูบจ่ายน ้า โดยต้องแนบส้าเนาสัญญาและบัญชีแสดงปริมาณงานและราคาก่อสร้าง พร้อมหนังสือรับรองผลงาน                      
ของผู้เสนอราคาพร้อมซองยื่นข้อเสนอด้วย 

8. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย 
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส้าคัญ 
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9. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด้าเนินการจัดซื อจัดจ้าง

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Government Procurement : e - GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื อจัดจ้างภาครัฐ 

10. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั งซึ่งมีมูลค่า                   
ไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

ก้าหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่          มิถุนายน 2560 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 
11.00 น. ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

การดูสถานที่ก่อสร้างเป็นภาระ/หน้าที่  ความรับผิดชอบของผู้ซื อเอกสารประกวดราคา                   
ที่จะไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง และ/หรือจะดูสถานที่ก่อสร้างหรือไม่ก็ได้โดย กปภ. จะถือว่าผู้ซื อเอกสาร
ประกวดราคา ได้ทราบสถานที่ ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่างๆ อย่างดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลา
ท้างาน จะน้ามาอ้างให้พ้นความรับผิด และ/หรือจะยกเป็นข้อต่อสู้กับ กปภ. ในภายหลังไม่ได้ 

ก้าหนดยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่          มิถุนายน 
2560 ระหว่าง 09.30 น. ถึงเวลา 10.30 น. ณ ห้องประกวดราคา ชั น 2 อาคารประปาวิวัฒน์ ส้านักงานใหญ่ 
การประปาส่วนภูมิภาค และก้าหนดเสนอราคาในวันที่          มิถุนายน 2560  ตั งแต่เวลา             น.                 
ถึงเวลา              น.  

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ 
85,600.- บาท (ค่าเอกสาร 80,000.- บาท ภาษีมูลค่าเพ่ิม 5,600.- บาท) ได้ที่ กองจัดหา ส้านักงานใหญ่              
การประปาส่วนภูมิภาค ระหว่างวันที่           มิถุนายน 2560 ถึงวันที่         มิถุนายน 2560 ในวันท้าการ 
ตั งแต่เวลา 08.30 - 15.00 น. สามารถดูรายละเอียดได้ที่  www.pwa.co.th  หรือ www.gprocurement.go.th 
หรือ สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2551 8123 – 4 ในวันและเวลาท้าการ ผู้ซื อเอกสาร
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อช้าระเงินแล้ว กปภ. จะไม่คืนให้ ยกเว้นกรณีที่ กปภ. ยกเลิก
โครงการ 

 
ประกาศ ณ วันที่          มิถุนายน พ.ศ. 2560 
 
 
 
 (นายเสรี  ศุภราทิตย์) 
           ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค  
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เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที ่กจห.          /2560 
งานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีจ่ายน ้าและวางระบบท่อจ่ายน ้าการประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์  

อ้าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e - Auction) 
ตามประกาศการประปาส่วนภูมิภาค เลขที่ กจห.          /2560  ลงวันที่         มิถุนายน 2560 

------------------------------------ 

  การประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งต่อไปนี เรียกว่า “กปภ.”  มีความประสงค์จะประกวดราคางานจ้าง
เหมาก่อสร้างสถานีจ่ายน ้าและวางระบบท่อจ่ายน ้าการประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ อ้าเภอกาญจนดิษฐ์ 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e - Auction) โดยมีข้อแนะน้าและข้อก้าหนดดังต่อไปนี  

1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 ๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด 
 ๑.๒ แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 1.3 แบบใบแจ้งปริมาณงานและราคา 
 ๑.4 หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 1.5 แบบสัญญาจ้าง 
 ๑.6 แบบหนังสือค ้าประกัน 
  (1) หลักประกันซอง 
  (2) หลักประกันสัญญา 
  (3) หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า 
  (4) หลักประกันผลงาน 
 1.7 สูตรการปรับราคา 
 ๑.8 บทนิยาม 
  (๑) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
  (2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
 ๑.9 แบบบัญชีเอกสาร 
  (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
  (2) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 
 1.10 รายละเอียดการค้านวนราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ (Bill of Quantities)
 1.11 …………………………….ฯลฯ................................... 
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2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
 2.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาด้วยวิธีการ                       
ทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 2.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่ เป็นผู้ที่ ถูกระบุชื่อ ไว้ ในบัญชีรายชื่ อผู้ ทิ งงาน                         
ของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ งงาน                 
ตามระเบียบของทางราชการ 
 2.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธ                 
ไม่ยอมขึ นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีค้าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั น 
 2.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคา               
รายอ่ืน และ/หรือ ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ                    
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา                
อย่างเป็นธรรม 
 2.5 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื องต้นในการรับจ้าง                  
งานก่อสร้างของ กปภ. ชั นที่ 1-2 และ กปภ. จะพิจารณาตามเงื่อนไขท่ีก้าหนดไว้ในหลักเกณฑ์การขึ นทะเบียนผู้มี
คุณสมบัติเบื องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ. ตามหลักเกณฑ์ที่แนบท้ายประกาศประกวดราคา 
 2.6 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคากับส่วน
ราชการ/รัฐวิสาหกิจ/องค์กรของรัฐ/เอกชน ในวงเงินไม่น้อยกว่า 54,358,000.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) และ
เป็นผลงานก่อสร้างของสัญญาเดียว ซึ่งเป็นคู่สัญญาโดยตรงที่ได้ด้าเนินการแล้วเสร็จ 
 2.๗ ผลงานตามข้อ 2.๖ หมายถึง หมายถึง ผลงานก่อสร้างระบบจ่ายน ้าที่เป็นโครงสร้าง 
คสล. คือต้องมีผลงานก่อสร้างถังน ้าใสและหอถังสูง และระบบจ้าหน่ายน ้า ต้องมีผลงานวางท่อ(ชนิดรับแรงดัน)
และระบบสูบจ่ายน ้า โดยต้องแนบส้าเนาสัญญาและบัญชีแสดงปริมาณงานและราคาก่อสร้าง พร้อมหนังสือรับรอง
ผลงานของผู้เสนอราคาพร้อมซองยื่นข้อเสนอด้วย 
 2.8 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส้าคัญ 
 2.9 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด้าเนินการจัดซื อ            
จัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื อจัดจ้างภาครัฐ 
 2.10 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ ายเงินแต่ละครั ง                
ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

3. หลักฐานการเสนอราคา 
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป็น 2 ส่วน คือ 
 ๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี  
  (๑) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
   (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้ างหุ้นส่วนจ้ากัด ให้ยื่นส้าเนาหนั งสือรับรอง               

การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ้านาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองส้าเนาถูกต้อง 
   (ข) บริษั ทจ้ ากัดหรือบริษั ทมหาชนจ้ ากั ด  ให้ ยื่ นส้ า เนาหนั งสื อรับ รอง                   

การจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ้านาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชี      
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองส้าเนาถูกต้อง 
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  (2) ในกรณี ผู้ ป ระส งค์ จะ เสน อราคาเป็ นบุ คคลธรรมดาห รื อคณ ะบุ คคล                     

ที่มิใช่นิติบุคคลให้ยื่นส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้นั น ส้าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) 
ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั งรับรองส้าเนาถูกต้อง 

  (3) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ ประสงค์ เสนอราคาร่วมกันในฐานะ                   
เป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส้าเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่
ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทยก็ให้ยื่นส้าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใด               
เป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามท่ีระบุไว้ใน (1) 

  (4) ส้าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ ส้าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม พร้อมทั งรับรอง
ส้าเนาถูกต้อง 

  (5) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั งหมดท่ีได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.9 (๑) 
 ๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี  
  (๑) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์                   

โดยต้องลงนาม พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) 
  (2) หนังสือมอบอ้านาจซึ่งปดดอากรแสตมปตตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้ประสงค์                 

จะเสนอราคามอบอ้านาจให้บุคคลอื่นท้าการแทน 
  (3) หลักประกนัซอง ตามข้อ 5 
  (4) ส้าเนาสัญญาและบัญชีปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้าง พร้อมหนังสือรับรอง

ผลงานของผู้ประสงค์จะเสนอราคา พร้อมทั งรับรองส้าเนาถูกต้อง 
  (5) บัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน) โดยต้องกรอกปริมาณวัสดุ          

ให้ครบถ้วนแต่ไม่ต้องกรอกรายละเอียดของราคา 
  (6) แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
  (7) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั งหมด ที่ได้ยื่นตามแบบใน ข้อ 1.9 (2) 

๔. การเสนอราคา 
 ๔.๑ ผู้ ป ระสงค์ จะ เสนอราคาต้ องยื่ น ข้ อ เสน อตามแบบที่ ก้ าหนด ไว้ ใน เอกสาร                          
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื อและการจ้างด้วยวิธีการ                  
ทางอิเล็กทรอนิกส์นี  โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั งสิ น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน รวมทั งลงลายมือชื่อ
ของผู้ประสงค์จะเสนอราคาให้ชัดเจน 
 4.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องกรอกปริมาณวัสดุในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน 
(โดยผู้ประสงค์จะเสนอราคายังไม่ต้องกรอกรายละเอียดของราคา) 
 4.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องก้าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 150 วัน นับแต่วันยืนยัน                
ราคาสุดท้าย โดยภายในก้าหนดยืนราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคาที่ตน              
เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
 4.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอก้าหนดระยะเวลาด้าเนินการตามสัญญา                 
ที่จะจ้างให้แล้วเสร็จภายใน 300 วัน นับจากวันที่เริ่มท างานตามสัญญา 
 4.5 ก่อนยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
ควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาทั งหมดเสียก่อน              
ที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
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 4.6 ผู้ ป ระส งค์ จะ เสนอราคาจะต้ องยื่ น เอกสารประกวดราคาจ้ างด้ วยวิ ธี ก าร                          
ทางอิเล็กทรอนิกส์ จ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า 
“เอกสาร ประกวดราคาตามเอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขท่ี กจห.          /2560”            
ยื่นต่อคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ ในวันที่          มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.30 น.        
ถึงเวลา 10.30 น. ณ ห้องประกวดราคา ชั้น 2 อาคารประปาวิวัฒน์ ส านักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค 

เมื่อพ้นก้าหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว                 
จะไม่รับเอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด 

คณะกรรมการประกวดราคา จะด้าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา        
แต่ละรายว่าเป็นผู้ ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน                          
หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์                   
ตามข้อ 1.8 (1) ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั งตรวจสอบข้อเสนอ
ตามข้อ 3.2 และแจ้งผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตนทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับหรือวิธีอ่ืนใด ที่มีหลักฐานว่า ผู้ประสงค์จะเสนอราคารับทราบแล้ว 

หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า มีผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคา  กระท้าการอันเป็นการขัดขวาง                  
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.8 (2) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคา                    
หรือผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั นออกจากการเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา และ กปภ. จะพิจารณาลงโทษผู้ประสงค์                
จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ งงาน 

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื องต้น เพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่
มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะ
เสนอราคากับผู้ ให้ บริการตลาดกลางอิ เล็ กทรอนิ กส์  ณ  วันประกาศประกวดราคาจ้ างด้ วยวิธีการ                                
ทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่กระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
หรือ เป็ นผู้ ป ระสงค์ จะ เสนอราคาที่ ไม่ ผ่ านคุณ สมบั ติ ท างด้ าน เทคนิ ค  อาจ อุท ธรณ์ ค้ าสั่ งดั งกล่ าว                               
ต่อหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาพัสดุภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัย
อุทธรณ์ของหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาให้ถือเป็นที่สุด  

หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาว่า กระบวนการเสนอราคาจ้างด้วยวิธีการ                  
ทางอิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขัดข้อง จนไม่อาจด้าเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก้าหนดไว้ คณะกรรมการ
ประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต่อสื่อสารกับบุคคล
อ่ืน และเมื่อแก้ไขข้อขัดข้องแล้ว จะให้ด้าเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไปจากขั นตอนที่ค้างอยู่ภายในเวลา              
ของการเสนอราคาที่ยังเหลือก่อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แต่ต้องสิ นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวัน
เดียวกัน เว้นแต่คณะกรรมการประกวดราคาเห็นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จได้โดยง่าย                          
หรือข้อขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้  ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา                       
และก้าหนดวัน เวลา และสถานที่ เพ่ือเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกราย  
ที่อยู่ในสถานที่นั นทราบ 

คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจด้าเนินการใดๆ ระหว่างการประกวด
ราคาฯ เพ่ือให้การประกวดราคาฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ กปภ. 
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4.7 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี  

  (1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ ระบุ ไว้ ในหนั งสือแสดงเงื่อนไขการซื อและการจ้าง                    
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้ยื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค 
  (2) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องเริ่มต้น
ที่ 181,193,800.- บาท  
  (3) ราคาที่ เสนอจะต้องเป็นราคาที่ รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษี อ่ืนๆ (ถ้ามี )                    
รวมค่าใช้จ่ายทั งปวงไว้ด้วยแล้ว 
  (4) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทน จะต้องมาลงทะเบียนเพ่ือเข้าสู่กระบวนการเสนอ
ราคา ตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีก้าหนด 
  (5) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนท่ีมาลงทะเบียนแล้ว ต้อง LOG IN เข้าสู่ระบบ 
  (6) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่ LOG IN แล้ว จะต้องด้าเนินการเสนอราคา    
โดยราคาที่เสนอในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องต่้ากว่าราคาสูงสุดในการประกวด
ราคาฯ และจะต้องเสนอลดราคาขั นต่้า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั งละ 300,000.- บาท จากราคาสูงสุดใน
การประกวดราคาฯ และการเสนอลดราคาครั งถัดๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั งละไม่น้อยกว่า 300,000.- บาท 
จากราคาครั งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว 
  (7) ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯเสร็จสิ น
แล้ว จะต้องยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด 
  (8) ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะราคา ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ใน
การให้บริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ 
ทั งนี  จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา 
  (9) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมาเสนอราคา ในวันที่          มิถุนายน 2560  ตั้งแต่
เวลา          น. เป็นต้นไป ทั งนี  จะแจ้งนัดหมายตามแบบแจ้งวัน เวลา และสถานที่เสนอราคา (บก.005)                   
ให้ทราบต่อไป 
  (10) ผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถศึกษาและท้าความเข้าใจในระบบและวิธีการ เสนอ
ราคาของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และผู้มีสิทธิเสนอ
ราคาต้องท้าการทดลองวิธีการเสนอราคาก่อนถึงก้าหนดวันเสนอราคาที่เว็บไซต์ของผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ ตั งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555  เป็นต้นไป 

๕. หลักประกันซอง 
 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองเอกสารทางด้านเทคนิค  

จ้านวน 9,059,690.-บาท (เงินเก้าล้านห้าหมื่นเก้าพันหกร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) โดยหลักประกันซองจะต้องมี
ระยะเวลาการค ้าประกันตั งแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ นสุดการยืนราคา โดยใช้
หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี  

 5.1 เงินสด 
 5.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายแก่ การประปาส่วนภูมิภาค โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองเอกสาร

ทางด้านเทคนิค หรือก่อนหน้านั นไม่เกิน 3 วันท้าการของทางราชการ 
 5.3 หนังสือค ้าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค ้าประกัน ดังระบุ                  

ในข้อ 1.6(1) 
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 5.4 หนังสือค ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้

ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค ้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย               
ซ่ึง ได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค ้าประกัน ดังระบุในข้อ 1.6(1) 

 5.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
หลักประกันซองตามข้อนี  กปภ. จะคืนให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้ค ้าประกันภายใน                  

15 วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคา
ต่้าสุด จะคืนให้ต่อเม่ือได้ท้าสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว 

การคืนหลักประกันซองไม่ว่ากรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี ย 

6. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
 6.๑ ในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี  กปภ. จะพิจารณาตัดสินด้วย
ราคารวมเป็นเกณฑ์ตัดสิน 
 6.2 หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐาน                   
การเสนอราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์                  
ไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการด้าเนินการประกวดราคาจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคารายนั น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวด
ราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระส้าคัญ  ทั งนี  เฉพาะในกรณีที่ พิจารณาเห็นว่า               
จะเป็นประโยชน์ต่อ กปภ. เท่านั น 
 6.3 กปภ. ขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผัน              
ในกรณีดังต่อไปนี  
  (1) ไม่ปรากฏชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั นในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาจ้าง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของ 
กปภ. 
  (2) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก้าหนดในเอกสารประกวดราคาจ้าง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส้าคัญ หรือมีผลท้าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ประสงค์                 
จะเสนอราคารายอื่น 
 6.4 ในการตัดสินการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในการท้าสัญญา
คณะกรรมการประกวดราคา หรือ กปภ. มีสิทธิให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาชี แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือ
ข้อเท็จจริงอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ กปภ. มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท้าสัญญา หากหลักฐานดังกล่าว
ไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง 
 6.5 กปภ. ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่้าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ้านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก
การประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั งนี              
เพ่ือประโยชน์ของทาง กปภ. เป็นส้าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ กปภ. เป็นเด็ดขาด ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะ
เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั ง กปภ. จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่า
การเสนอราคากระท้าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล
อ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 
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 ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่ เสนอราคาต่้าสุด เสนอราคาต่้าจนคาดหมายได้ว่า                   
ไม่อาจด้าเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการประกวดราคา หรือ กปภ. จะให้ผู้มีสิทธิเสนอราคานั นชี แจงและ
แสดงหลักฐานที่ท้าให้เชื่อได้ว่าผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถด้าเนินงานตามการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการ                  
ทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากค้าชี แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ กปภ. มีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้มีสิทธิ               
เสนอราคารายนั น 
 6.6 ในกรณี ที่ ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลั งจากการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการ                        
ทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า ผู้ประสงค์จะเสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับ
ผู้มีสิทธิเสนอราคารายอ่ืน หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา               
ที่กระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.8 กปภ. มีอ้านาจที่จะตัดรายชื่อ               
ผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าว และ กปภ. จะพิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั นเป็นผู้ทิ งงาน 

7. การท าสัญญาจ้าง 
 ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) จะต้องท้าสัญญาจ้าง

ตามแบบสัญญา ดังระบุ ในข้อ 1.5 กับ กปภ. ภายใน 7 วัน  นับถัดจากวันที่ ได้รับแจ้งและจะต้องวาง                       
หลักประกันสัญญาเป็นจ้านวนเงิน เท่ากับร้อยละ 5  ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิ ธีการ                         
ทางอิเล็กทรอนิกส์ได ้ให้ กปภ. ยึดถือไว้ในขณะท้าสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี  

 7.1 เงินสด 
 7.2 เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ การประปาส่วนภูมิภาค โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท้าสัญญาหรือ

ก่อนหน้านั นไม่เกิน 3 วันท้าการของทางราชการ 
 7.3 หนังสือค ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค ้าประกัน ดังระบุในข้อ 

1.6(2) 
 7.4 หนังสือค ้าประกันของบริษัทเงินลงทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต           

ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค ้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย     
ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค ้าประกัน ดังระบุในข้อ 1.6(2) 

 7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
หลักประกันนี จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพัน

ตามสัญญาจ้างแล้ว 

8. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
  กรณีจ้างแบบราคาเหมารวมและจ่ายเงินตามการแบ่งงวดงาน ใช้ข้อ 8.1 
  กรณีจ้างแบบราคาเหมารวมเงินแบบแบ่งจ่ายตามผลงาน ใช้ข้อ 8.2 
 ข้อ 8.1 กรณีจ้างแบบราคาเหมารวมและจ่ายเงินตามการแบ่งงวดงาน 
   กปภ. จะจ่ายเงินค่าจ้างโดยแบ่งออกเป็น     -   งวด ดังรายละเอียดปรากฏ              

ในการแบ่งงวดงานและการจ่ายเงินแนบท้ายประกาศนี  
 ข้อ 8.2 กรณีจ้างแบบราคาเหมารวมและจ่ายเงินแบบแบ่งจ่ายตามผลงาน 
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   ข้อ 8.2.1 เป็นการจ้างแบบราคาเหมารวม โดยแบ่งงวดการจ่ายเงินออกเป็น

ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน และเบิกจ่ายตามผลงานที่ผู้รับจ้างได้ด้าเนินการไปแล้วตามแบบรูปและรายการ
ประกอบแบบ การจ่ายเงินนี จะจ่ายเงินให้ไม่เกินจ้านวนเงินแต่ละหมวดงานของบัญชีแสดงปริมาณและราคา                
ค่าก่อสร้าง ซึ่งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงก้าหนดปริมาณและราคาให้เหมาะสมสอดคล้องกับแบบรูปและรายการ
ละเอียดประกอบแบบ โดยยึดถือบัญชีราคากลางของผู้ว่าจ้างเป็นฐานในการปรับบัญชีปริมาณ และราคา             
ค่าก่อสร้างดังกล่าว หากมีข้อขัดแย้งในการปรับปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้างดังกล่าว ผู้รับจ้างตกลง               
ที่จะถือปฏิบัติตามความเห็นของผู้ว่าจ้างและให้ถือเป็นที่สิ นสุด และเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จเรียบร้อย
ครบถ้วนถูกต้องตามสัญญาทุกประการ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ด้าเนินการตรวจรับมอบงาน             
งวดสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว ผู้ว่าจ้างก็จะจ่ายเงินที่เหลือทั งหมดตามสัญญา 

   ข้อ 8.2.2 การจ่ายเงินแต่ละงวด จะจ่ายเมื่อผู้รับจ้างเสนอขอเบิก ซึ่งผู้รับจ้าง     
จะต้องเสนอขอส่งงานและเบิกเงินต่อผู้ว่าจ้าง โดยส่งปริมาณงานและราคาที่ได้ก่อสร้างจริงให้ผู้ควบคุมงาน
ตรวจสอบความถูกต้อง และผู้ว่าจ้างจะหักเงินจ้านวนร้อยละ 10 (สิบ) ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั น เพ่ือเป็น
ประกันผลงาน ผู้รับจ้างมีสิทธิขอเบิกเงินประกันผลงานแต่ละงวดคืน โดยผู้รับจ้างจะต้องวางหนังสือค ้าประกันของ
ธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค ้าประกัน หรือพันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร กปภ. หรือพันธบัตร
รัฐวิสาหกิจอ่ืนให้ กปภ. เพ่ือเป็นหลักประกันแทนได้ ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหลักประกัน
ดังกล่าวให้แก่ผู้รับจ้าง พร้อมกับการจ่ายเงินงวดสุดท้าย 

   ข้อ 8.2.3 กปภ. จะช้าระค่าจ้างโดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้รับจ้าง              
ทั งนี  ผู้รับจ้างต้องน้าส้าเนาสมุดธนาคารมาแสดงชื่อ และเลขท่ีบัญชีแจ้ง กปภ. ก่อนวันท้าสัญญา 

9. อัตราค่าปรับ 
 ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ 16 จะก้าหนดในอัตราร้อยละ 0.25 ของค่าจ้างตามสัญญา           

ต่อวัน 

10. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ท้าข้อตกลงเป็นหนังสือ     

หรือ ท้าสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ 1.5 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช้ารุดบกพร่องของงานจ้างที่
เกิดขึ นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถัดจากวันที่ กปภ . ได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการ
ซ่อมแซมแก้ไข ให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช้ารุดบกพร่อง 

11. การจ่ายเงินล่วงหน้า 
 ผู้มีสิทธิเสนอราคามีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้าในอัตรา ไม่เกินร้อยละ 15 (สิบห้า)                

ของราคาค่าจ้างทั งหมด แต่ทั งนี จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้าเป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย  หรือหนังสือค ้า
ประกันของธนาคารในประเทศ ตามแบบดังระบุในข้อ 1.6(3) หรือหนังสือค ้าประกันของบรรษัทเงินทุน หรือ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์  และประกอบธุรกิจค ้าประกัน
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้วโดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบ
หนังสือค ้าประกันดังระบุ ในข้อ 1.6(3) ให้แก่ กปภ. ก่อนการรับช้าระเงินล่วงหน้านั น 

 11.1 ผู้รับจ้างที่ประสงค์จะรับเงินล่วงหน้าต้องยื่นความจ้านงกับ กปภ. ภายใน 60 วัน             
นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
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 11.2 กปภ . จะหักเงินค่างานชดใช้เงินล่วงหน้าทุกครั งที่มีการรับเงินงวด  โดยหักเงิน                   

ครั งละ 15% (สิบห้า) ของเงินค่างานในงวดนั นๆ รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม โดยเริ่มหักเงินตั งแต่การจ่ายเงินค่าจ้าง               
งวดแรกเป็นต้นไปจนกว่าจะครบตามจ้านวนเงินล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไป 

 11.3 ในกรณีที่มีการหักเงินชดใช้คืนตามข้อ 11.2 จนถึงงวดสุดท้ายแล้ว ยังไม่ครบจ้านวนเงิน
ล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างขอรับไป กปภ. จะหักเงินส่วนที่ยังไม่ครบจ้านวนนั นทั งหมดจากเงินค่างานงวดสุดท้าย และ/หรือ
จากหลักประกันการเบิกเงินล่วงหน้า 

12. ข้อสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
 12.1 เงินค่าจ้างส้าหรับงานจ้างครั งนี  ได้มาจากเงินงบประมาณปี 2559                        
 การลงนามในสัญญาจะกระท้าได้ต่อเมื่อ กปภ. ได้รับอนุมัติ เงินงบประมาณปี 2559               

ของ กปภ. แล้วเท่านั น 
 ราคากลางของงานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีจ่ายน ้าและวางระบบท่อจ่ายน ้าการประปา             

ส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ อ้าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั งนี              
เป็นเงิน 181,193,800.- บาท (เงินหนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน)                
รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 

 12.2 เมื่อ กปภ. ได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตาม
การประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน้าสิ่งของมาเพ่ืองานจ้างดังกล่าวเข้า
มาจากต่างประเทศและของนั นต้องน้าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขน
ได้ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก้าหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตาม
กฏหมายว่าด้วยการส่งเสริมพาณิชย์นาวี ดังนี  

   (1) แจ้งการสั่ งหรือน้าสิ่ งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อส้านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีภายใน 7 วัน นับตั งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื อของมาจากต่างประเทศ เว้น
แต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 

   (2) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ เรือ
ไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากส้านักงานคณะกรรมการส่งเสริมพาณิชย์นาวี 
ให้บรรทุกสิ่งของนั นโดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือ                
เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 

   (3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมาย                
ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี 

 12.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึ่งได้ยื่นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อ 
กปภ. แล้วจะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได้ และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเข้าเสนอราคาแล้วต้อง
เข้าร่วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามเงื่อนไขที่ก้าหนดในข้อ 4.7(4) (5) (6) และ (7) มิฉะนั น 
กปภ. จะริบหลักประกันซองจ้านวนร้อยละ 2.5 ของวงเงินที่จัดหาทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้            
ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมทั งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ทิ งงานได้ หากมีพฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรม 

 
 

-10-/12.4 ผู้มีสิทธิ...  



 
-10- 

-10- 
 
 12.4 ผู้มีสิทธิ เสนอราคาซึ่ ง กปภ . ได้คัด เลือกแล้ว ไม่ ไปท้าสัญญาหรือข้อตกลง                  

ภายในเวลาที่ กปภ. ก้าหนด ดังระบุไว้ในข้อ 7  กปภ. จะริบหลักประกันซองหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือ             
ค ้าประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียงร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมทั งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ งงาน
ตามระเบียบของทางราชการ 

 12.5 กปภ. สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือข้อก้าหนดในแบบสัญญาให้เป็นไป
ตามความเห็นของส้านักงานอัยการสูงสูด (ถ้ามี) 

13. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง 

การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ 1.7 จะน้ามาใช้ในกรณีที่
ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพ่ิมขึ น โดยวิธีการดังต่อไปนี  

ตามหลักเกณฑ์และสูตรที่ปรับราคาในรายละเอียด  การจ่ายเงิน ก้าหนดวันแล้วเสร็จ                
และก้าหนดส่งมอบงานแนบท้ายประกาศนี   

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่ก้าหนดไว้ในวันแล้วเสร็จ ตามที่ก้าหนดไว้
ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ กปภ. ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ 1.7 

14. มาตรฐานฝีมือช่าง 
 เมื่อ กปภ. ได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างก่อสร้างตาม

ประกาศนี แล้ว ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมี
แ ล ะ ใช้ ผู้ ผ่ า น ก ารท ด ส อบ ม าต รฐ าน ฝี มื อ ช่ า งจ าก ก รม พั ฒ น าฝี มื อ แ รงงาน  ก ระท รว งแ ร งงาน                         
หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับปวช . ปวส. และ ปวท. ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจ้านวนอย่างน้อย 1 คน                   
ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี  

 14.1 ช่างติดตั งและเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 
 14.2 ช่างไม้ก่อสร้าง 
 14.3 ช่างท่อและสุขภัณฑ์ 
 14.4 ช่างก่ออิฐ 
 14.5 ช่างฉาบปูน 
 14.6 ช่างเชื่อมท่อ HDPE 

15. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
 ในระหว่างระยะเวลาก่อสร้าง ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบ     

ได้ก้าหนดไว้โดยเคร่งครัด 
 

การประปาส่วนภูมิภาค 
 
 
 

วันที่         มิถุนายน พ.ศ. ๒๕60 
 


